Usnesení
z 18. schůze RM konané 05.10.2011

RM schvaluje
273.
Program schůze.
274.
Přidělení bytu č. 12 (1+1) v bytovém domě Mánesova 927 paní Ivaně Kofroňové.
275.
Přidělení bytu panu Timoteu Košťálovi v obytném domě Frýdlantská 59 na dobu
dočasnou do rozhodnutí RM o přidělení bytu, nejdéle do 31.10.2011.
276.
Zveřejnění oznámení č. 32/2011 o prodeji nemovitého majetku města.
277.
Zveřejnění oznámení č. 33/2011 o směně nemovitého majetku města.
278.
Zveřejnění oznámení č. 34/2011 o nájmu nemovitého majetku města.
2
279.
Pronájem části parcely p. č. 2190/1, trvalého travního porostu o výměře 320 m ,
2
parcely p. č. 2203, orná půda o výměře 62 m , části parcely p. č. 2204/1, trvalý travní
2
porost o výměře 510 m , části parcely p. č. 2205, trvalý travní porost o výměře
2
137 m , panu Františku Jeřábkovi, na dobu určitou 10 let.
280.
Vítěze výběrového řízení na zhotovitele veřejné zakázky Renovace areálu Střediska
volného času „ROROŠ“, firmu B & F, spol. s r. o., Frýdlant.
281.
Ceník za používání dopravních strojů města pro občany a firmy.
282.
Nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor v přízemí objektu Městské
knihovny mezi městem Nové Město pod Smrkem a o. p. s. Člověk v tísni.
283.
Příspěvek Jizerské o. p. s. na údržbu lyžařské běžecké magistrály pro zimní sezonu
2011–2012 ve výši 30.000 Kč.
284.
Přidělení dotace pro Horolezecký klub na akci „Novoměstský sršáň“ ve výši 50 %,
max. 3.500 Kč, pro Základní školu Nové Město pod Smrkem na akci „Zahrada – naše
oáza“ ve výši 15 %, max. 3.000 Kč a na akci „Spolu 2011“ ve výši 20 %, max. 2.400
Kč, pro Senior klub na akci „Vánoční trhy“ ve výši 50 %, max. 1.000 Kč.
RM doporučuje
285.
ZM schválit prodej nemovitého majetku města (ocelokolny) manželům Zemanovým.
286.
Ředitelům PO SRC, PO ZŠ a PO SVČ „ROROŠ“ změnit dodavatele zemního plynu
na BOHEMIA ENERGY entity, s. r. o. v souladu s podmínkami dohodnutými městem.
RM bere na vědomí
287.
Kontrolu usnesení. Trvají úkoly: 183/11/RM, 272/11/RM.
RM ukládá
288.

Starostovi svolat schůzi RM rozšířenou o zastupitele za přítomnosti ředitele FVS, a. s.
Ing. Olyšara.

Ing. Pavel Smutný
starosta města

Mgr. Radoslava Žáková
místostarostka města
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